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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela området.

GRÄNSER

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK
Allmän platsmark

Huvudgata

Park

Kvartersmark
Bostäder

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Utformning av allmän plats

Öppet dike

Dikets östra slänt, i närheten av kulverteringen i norr, ska
utformas med en bräddningsfunktion. Vattnet ska kunna
avledas åt öster till en eller flera fördröjningsanläggningar inom
planområdets kvartersmark

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får endast förses med komplementbyggnader

Marken får inte förses med byggnad

Höjd på byggnadsverk

Högsta byggnadshöjd på huvudbyggnad är + 187 meter över
nollplanet

Högsta byggnadshöjd på komplementbyggnad är 4,5 meter

Markens anordnande och vegetation

Markens höjd över nollplanet ska vara 166,00 meter

Markreservat för allmännyttiga ändamål

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Placering

Byggnad ska placeras minst 4 meter från Falkvägen.
Bestämmelsen gäller endast huvudbyggnad

Skydd mot störningar

Där trafikbullernivån överskrider 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid
bostadsbyggnadens fasad ska minst hälften av
bostadsrummen i den bostaden vara vända mot en sida där 55
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad och minst
hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en sida där 70
dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan 22:00 och 06:00
vid fasaden. Alternativt där trafikbullernivå uppgår till högst 65
dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad får bostad
om högst 35 kvm anordnas

Bostadslägenheter ska utformas så att de antingen klarar
riktvärdena för zon A eller zon B enligt Boverkets vägledning
"Omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan
verksamhet med likartad ljudkaraktär-Rapport 2020:8." För zon
A gäller att samtliga bostadsrum inte överskrider en ekvivalent
ljudnivå som är  50 dBA på dagtid, kvällstid och helgdagar och
45 dBA under nattetid. För zon B kan den ekvivalenta
ljudnivån, på den bullerutsatta sidan, uppgå till 60 dBA dagtid,
55 dBA kvällstid och helgdagar och 50 dBA nattetid under
förutsättning att minst ett bostadsrum per bostadslägenhet är
vänd mot en ljuddämpad sida. För ljuddämpad sida får
ekvivalent ljudnivå vara högst 45 dBA under dagtid och
kvällstid samt 40 dBA på nattetid

Stängsel, utfart och annan utgång

Utfartsförbud

Takvinkel

Minsta takvinkel för huvudbyggnad är 7 grader

Utformning

Färgsättning på byggnader ska vara ljus

Huvudbyggnaderna ska gestaltas så de ger ett lätt och varierat
uttryck

Utförande

Lägsta nivå för färdigt golv ska vara +166,5 meter över
nollplanet

Dagvattnet ska omhändertas inom kvartersmark med
fördröjning

In-/utfart till parkeringen ska vara högre än befintlig höjd vid
Falkvägen för att utgöra en svag vattendelare

Marken får endast bebyggas med garage med körbart bjälklag
och komplementbyggnader. Ovankant av bjälklag får vara
högst 4 meter ovan marknivå på angränsande gata.
Komplementbyggnader får placeras ovankant garagebjälklag

Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea är 840 m²

Utöver största tillåtna byggnadsarea får komplementbyggnader
uppföras med en sammanlagd byggnadsarea om högst 120
kvadratmeter

Villkor för startbesked

Startbesked får inte ges för uppförande av byggnad  förrän
markföroreningar har avhjälpts till nivåer som medger känslig
markanvändning inom kvartersmark för bostadsändamål och
för diket inom allmän platsmark för parkändamål
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